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A Debreceni Járásbíróság  kérelmezőnek - kérelmezett ellen választási névjegyzékkel 
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban meghozta a következő 
 

v é g z é s t : 
 
A bíróság a ... Helyi Választási Iroda ... számú határozatával szemben előterjesztett fellebbezést 
elutasítja. 
 
A végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak. 
 

I n d o k o l á s : 
 
A kérelmező német nemzetiségi névjegyzékbe való felvétele, valamint a nemzetiségi 
névjegyzékbe vétele országgyűlési választásokra történő kiterjesztése iránti kérelmet (a 
továbbiakban: kérelem) terjesztett elő a ... Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: 
kérelmezett). 
 
A kérelmezett a 2018. március 12. napján kelt, ... számú határozatával a kérelmező központi 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének helyt adott. A határozat indokolása szerint „a kérelem a 
Ve-ben meghatározott követelményeknek eleget tesz, ezért a kérelem teljesítésének akadálya 
nincs.” 
 
A kérelmező a határozattal szemben törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be a 
kérelmezetthez, melyben kérte a német nemzetiséghez való tartozása bejegyzése és a 
nemzetiségi névjegyzékbe vétele országgyűlési választásokra történő kiterjesztése törlését, és a 
magyar nemzetiségű névjegyzékbe való ismételt bejegyzését. Fellebbezésében előadta, hogy a 
kérelemben foglaltak teljesítése megtévesztésen alapul, mivel ő magyar nemzetiségű és magyar 
állampolgár és magyar választópolgár. 
 
A kérelmezett a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bírósághoz. 
 
A fellebbezés megalapozatlan. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 85. §-ának (1) 
bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti 

a) nemzetiséghez tartozásának, 
b) szavazási segítség iránti igényének, 
c) személyes adatai kiadása megtiltásának 

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 
 
A Ve. 86. §-a szerint a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell 

a) a nemzetiség megjelölését, 
b) a választópolgár nyilatkozatát, amelyben megvallja az adott nemzetiséghez tartozását, 

    c) annak megjelölését, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az 
országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. 



31.Pk.500.769/2018/3. 2 

 
A fenti jogszabályhelyhez fűzött indokolás értelmében kérheti a választópolgár, hogy a 
központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre az, hogy valamelyik nemzetiség választópolgára. 
Ez a feltétele annak, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokon részt vehessen, és a helyi 
önkormányzati választásokon nemzetiségi jelöltként indulhasson. A nemzetiségiként a 
választópolgár külön dönthet arról, hogy az országgyűlési választásokon is nemzetiségiként 
szerepeljen a névjegyzékben (ebben az esetben a nemzetiségi listára szavazhat, ha van), vagy a 
nemzetiségi státusa ne terjedjen ki az országgyűlési választásokra (ebben az esetben a pártlistára 
szavazhat). 
 
A Ve. 112. §-ának (1) bekezdése szerint a kérelmet – a 93. § (1) bekezdése rendelkezéseinek 
alkalmazásával – az a választási iroda bírálja el, ahova a kérelmet benyújtották. 
 
A Ve. 93. §-ának (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő 
adatai megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a 
magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival. 
 
A Ve. 236. §-ának (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a 
megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani. 
 
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek 
nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján 
felterjeszti a járásbírósághoz. 
 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli 
a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 
 
A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) 
kérelmezőre vonatkozó adatai (iratjegyzék szerinti ... sorszámú kivonat) alapján 
megállapítható, hogy a kérelmező magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként 
jogosult volt német nemzetiséghez való tartozása központi névjegyzékbe való bejegyzésére. A 
kérelmező – a fellebbezésében írtakkal ellentétben - ezzel még a magyar nemzetiséghez való 
tartozását és a magyar állampolgárságát nem vesztette el, tehát továbbra is magyar 
választópolgár maradt, ugyanakkor a német nemzetiséghez való tartozásának bejegyzése 
folytán jogosulttá vált arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokon részt vegyen és a 
helyi önkormányzati választásokon nemzetiségi jelöltként induljon, nemzetiségi névjegyzékbe 
vételének országgyűlési választásokra történő kiterjesztésével továbbá – ha van – nemzetiségi 
listára szavazhat. 
 
A fentiekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett a Ve. 112. §-ának (1) 
bekezdése által alkalmazni rendelt Ve. 93. §-ának (1) bekezdése alkalmazásával a 
jogszabálynak érdemben megfelelő határozatot hozott, így a kérelmező fellebbezése 
alaptalannak bizonyult, melyet ezért a bíróság a Ve. 236. §-a által szabályozott eljárásban hozott 
végzésével ezen szakasz (6) bekezdésének második fordulata alapján elutasított. 
 
Megjegyzi a bíróság, hogy a kérelmezőnek a a Ve. 85. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 
alapján lehetősége van arra, hogy a központi névjegyzékbe bejegyzett nemzetiséghez 
tartozásának törlése iránt kérelmet terjesszen elő a kérelmezettnél. 
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A bíróság eljárása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-a (2) bekezdésének 1. 
pontja alapján illetékmentes. 
 
..., 2018. március 29. 
 
                    ... 
                   bíró 
 


